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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι 

αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 

προτάσεις: 

1. υπενθυμίζει ότι οι δαπάνες της ΕΕ πρέπει να διατίθενται με τη δέουσα ευελιξία και να 

υπόκεινται στη δέουσα δημοκρατική εποπτεία και λογοδοσία, γεγονός που καθιστά 

αναγκαία την πλήρη συμμετοχή του Κοινοβουλίου στη διαδικασία λήψης αποφάσεων 

για τον κανονισμό του ΠΔΠ· ζητεί, ως εκ τούτου, ενίσχυση του διαλόγου μεταξύ του 

Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου κατά τις διαπραγματεύσεις για το επόμενο ΠΔΠ και 

προειδοποιεί ότι διάκειται αρνητικά έναντι της συνήθους «από πάνω προς τα κάτω» 

πρακτικής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σε σχέση με τον καθορισμό των συνολικών 

ανώτατων ορίων ανά τομέα αντί να αξιολογούνται πρώτα οι πραγματικές ανάγκες των 

προγραμμάτων· 

2. παρατηρεί ότι το τρέχον ΠΔΠ περιορίζει σοβαρά την οικονομική αυτονομία της 

Ένωσης διότι τα περισσότερα έσοδα προέρχονται από εθνικές συνεισφορές των κρατών 

μελών και μεγάλο μέρος των δαπανών είναι ήδη προορισμένο να διοχετευθεί με τη 

μορφή επιστροφών στα ίδια κράτη μέλη· 

3. τονίζει ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ είναι ένα μέσο που συμβάλλει στην εκπλήρωση 

των κοινών στόχων της Ένωσης που περιέχονται στο άρθρο 3 της ΣΕΕ και εκτιμά ότι 

έχει υπηρετήσει ικανοποιητικά τον σκοπό αυτό κατά το παρελθόν· 

4. επισημαίνει ότι το ΠΔΠ για την περίοδο μετά το 2020 οφείλει να δώσει στην Ένωση τη 

δυνατότητα να ανταποκριθεί τόσο στις υφιστάμενες όσο και στις αυριανές προκλήσεις 

που επιβάλλουν μια πανευρωπαϊκή προσέγγιση· 

5. επισημαίνει το ενδεχόμενο μετάβασης από την ομοφωνία στην ειδική πλειοψηφία για 

την έγκριση του προσεχούς κανονισμού ΠΔΠ, βάσει των διατάξεων του άρθρο 312 

παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ, το οποίο μετατοπίζει τις διαπραγματεύσεις για το ΠΔΠ 

ακόμη πιο κοντά προς τη διαδικασία για την έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού της 

Ένωσης· 

6. ζητεί την ευθυγράμμιση των μελλοντικών ΠΔΠ με τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής 

θητείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της θητείας της Επιτροπής, γεγονός που θα 

μειώσει συνεπώς τη διάρκεια του ΠΔΠ από επτά έτη σε πέντε για ορισμένα 

προγράμματα, ενώ για άλλα και δη για όσα συνδέονται με προγράμματα που απαιτούν 

μακροπρόθεσμο προγραμματισμό και/ή πολιτικές που προβλέπουν περίπλοκες 

διαδικασίες για την εγκατάσταση συστημάτων εκτέλεσης, όπως είναι η πολιτική 

συνοχής ή ανάπτυξης της υπαίθρου, θα καταστήσει αναγκαίες συμφωνίες διάρκειας 5 + 

5 ετών με υποχρεωτική μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση· 

7. υπενθυμίζει ότι η τάση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να επιχειρεί να επεκτείνει τον 

ρόλο του στη νομοθετική διαδικασία μέσω της λήψης αποφάσεων για νομοθετικές 

διατάξεις κατά τις διαπραγματεύσεις για το ΠΔΠ δεν συνάδει με τις Συνθήκες, οι 

οποίες αποκλείουν ρητώς οποιονδήποτε παρόμοιο ρόλο για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο· 

8. επισημαίνει τη σημασία που έχει το ΠΔΠ ως πολυετής προϋπολογισμός 
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προσανατολισμένος ως επί το πλείστον στις επενδύσεις·   

9. τονίζει ότι η έξοδος του Ηνωμένου Βασιλείου θα επηρεάσει σοβαρά το επόμενο ΠΔΠ, 

ιδίως από την πλευρά των εσόδων· επιμένει, ως εκ τούτου, ότι πρέπει να δοθεί η δέουσα 

προσοχή στην θέσπιση πραγματικών ιδίων πόρων· στηρίζει τις συστάσεις της ομάδας 

υψηλού επιπέδου για τους ίδιους πόρους όσον αφορά τη διαφοροποίηση των εσόδων 

του προϋπολογισμού της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των νέων ιδίων πόρων, 

προκειμένου να μειωθεί το μερίδιο των συνεισφορών βάσει του ΑΕΕ στον 

προϋπολογισμό της Ένωσης, με σκοπό να εγκαταλειφθεί η προσέγγιση της «δίκαιης 

ανταπόδοσης» των κρατών μελών· 

10. θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να αναμείνει το αποτέλεσμα του Brexit για 

να αρχίσει την προετοιμασία των διαπραγματεύσεων για το ΠΔΠ μετά το 2020 και 

εκτιμά ότι οφείλει η Επιτροπή να καταθέσει πρόταση για το θέμα αυτό το συντομότερο 

δυνατόν και ιδανικά έως το πρώτο τρίμηνο του 2018· 

11. υπενθυμίζει ότι οι νέες προτεραιότητες και πρωτοβουλίες της ΕΕ πρέπει να 

χρηματοδοτούνται με νέους πόρους χωρίς υπονόμευση υφιστάμενων προγραμμάτων 

και πολιτικών· ζητεί σε αυτό το πλαίσιο μια εις βάθος μεταρρύθμιση του 

χρηματοδοτικού συστήματος της ΕΕ - ένα γνήσιο σύστημα ιδίων πόρων - που θα 

καταστήσει τον προϋπολογισμό της ΕΕ σταθερότερο, βιωσιμότερο και πιο προβλέψιμο, 

με παράλληλη βελτίωση της διαφάνειας για τους πολίτες· εκτιμά ότι πρέπει να 

εξεταστούν το θέμα της ενότητας του προϋπολογισμού και το θέμα μιας αυξημένης 

δημοσιονομικής ευελιξίας· 

12. φρονεί ότι αυξάνεται διαρκώς ο αριθμός των Ευρωπαίων πολιτών που προσδοκούν από 

την Ένωση να ασχοληθεί με εκείνες τις σημαντικές διασυνοριακές προκλήσεις που 

αδυνατούν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τα κράτη μέλη· προειδοποιεί τα κράτη 

μέλη ότι η Ένωση δεν θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσει όπως πρέπει τις εν λόγω 

προκλήσεις αυτές χωρίς μια αντίστοιχη αύξηση των δημοσιονομικών της πόρων· 

13. ζητεί την ενίσχυση της συμπληρωματικότητας μεταξύ των εθνικών προϋπολογισμών 

και του προϋπολογισμού της ΕΕ· 

14. φρονεί ότι η θέσπιση νέου τίτλου για την υλοποίηση μιας Ευρωπαϊκής Αμυντικής 

Ένωσης, κατά προτίμηση χρηματοδοτούμενου με νέους ίδιους πόρους, συνάδει με τις 

Συνθήκες της ΕΕ· 

15. τονίζει ότι το επόμενο ΠΔΠ θα πρέπει να λάβει πλήρως υπόψη τις δεσμεύσεις που έχει 

αναλάβει η ΕΕ στο πλαίσιο της COP 21. 
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